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Pro chytré telefony a tablety

Kompatibilní se systémy iOS a
Android

Vyzkoušejte aplikaci zdarma

 

SCD860

Spojuje vás s vaším dítětem,

ať jste kdekoli

Chytrá dětská chůvička vám umožňuje dávat pozor na vaše děťátko, ať už jste

kdekoli. Aplikace umožňuje přepínat mezi sítěmi a optimalizuje kvalitu zvuku

a videa, abyste měli co nejlepší spojení s vašim dítětem.

Bezpečné soukromé připojení

Podporuje připojení více sledujících, takže můžete pozvat i své blízké

Výkon sledování závisí na připojení Wi-Fi

Nastavení a stažení aplikace provedete snadno pomocí QR kódu

Rozlišení v kvalitě až 720p HD pro denní a noční sledování

Nastavení podle vlastních potřeb

Upravte si nastavení sledování podle svého

Výběr ukolébavek pro klidný a spokojený spánek

Barevné noční světlo ukonejší vaše dítě ke spánku

Uklidňující funkce zpětného hovoru



Chytrá dětská chůvička SCD860/52

Přednosti

Zabezpečené a soukromé připojení

Připojení je kompletně zabezpečené

a soukromé. Máte možnost pozvat ke sledování

i své blízké, ať už se nacházíte kdekoli.

Umožňuje vytvořit až 10 účtů. Aplikace

podporuje až 10 kamer a až 3 sledující

současně přes jednu kameru.

Možnost připojení Wi-Fi

Dětská chůvička i aplikace musí být připojené

k internetu. Dětská chůvička se připojuje

k internetu přes Wi-Fi, takže její funkčnost

přímo závisí na výkonu vašeho připojení Wi-Fi.

Je proto třeba, aby byla chytrá dětská chůvička

Philips Avent umístěná poblíž Wi-Fi routeru,

případně je možné k posílení signálu použít

Wi-Fi opakovač nebo síťový adaptér

s integrovanou funkcí Wi-Fi umístěný poblíž

elektronické chůvičky. Vaše chytré zařízení je

možné připojit k internetu pomocí sítí 3G, 4G

nebo Wi-Fi, takže budete mít své děťátko na

očích vždy a všude.

Nastavení podle vlastních potřeb

Nastavte si funkce výrobku na libovolný čas

a libovolným způsobem, ať už jde o barvu

nočního světla nebo konkrétní ukolébavku.

Snadné nastavení

Chytrá dětská chůvička Philips Avent se

nastavuje neuvěřitelně snadno. Jednoduše

stáhněte aplikaci a pomocí kódu QR v aplikaci

připojte kameru k místní síti Wi-Fi. Aplikace

obsahuje příručku pro první použití, ve které se

můžete seznámit s tlačítky a funkcemi

aplikace.

Denní i noční sledování

Mějte své dítě na očích (a uších) ve dne v noci.

Kamera nabízí vynikající kvalitu zvuku a obrazu

s rozlišením až 720p HD pro denní i noční

sledování. Ve dne v barevném a v noci

v infračerveném černobílém zobrazení.

Uklidňující ukolébavky

Dítě můžete uspat jednou z 10 ukolébavek.

Přehrávejte ukolébavky z kamery přímo

v dětském pokoji nebo ji ovládejte dálkově

pomocí aplikace. Je možné nastavit, kdy a jaká

bude hrát píseň.

Barevné noční světlo

Pomocí barevného nočního světla můžete

vytvořit příjemné a uklidňující prostředí, které

dítě pohodlně uspí. Zapněte noční světlo na

kameře přímo v dětském pokoji nebo ji

ovládejte dálkově pomocí aplikace. Je možné

nastavit barvu světla a určit, kdy bude svítit.

Funkce zpětného hovoru

Zklidněte a utište dítě svým hlasem

prostřednictvím aplikace, ať jste kdekoli.

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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Specifikace

Co je součástí

Chytrá dětská chůvička: Ano

Držák na zeď: Ano

Adaptér: Ano

Funkce

Sledování více kamer: 10

Více sledujících: 3 současně

Automatický noční režim: Infračervené

Uklidňující ukolébavky: 10

Noční světlo: Barevné

Denní i noční sledování: Ano

Funkce zpětného hovoru: Ano

Snadné nastavení pomocí kódu QR: Ano

Nastavitelný úhel pro sledování: Ano

Digitální zoom a záběr kamery: Ano, funkce

v aplikaci

Spotřeba

Napětí: 100-240 V

Jmenovitá frekvence: 50–60 Hz

Kvalita videa

Rozlišení: až 720p HD (1280 x 720)

Video kodek: H.264

Vyvážení bílé: Automatické

Expozice: Automatické

Fotoaparáty

Kamera Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz, není

kompatibilní s 5 GHz)

Snímač: Snímač kamery 1,3 megapixelu

Režim ostření: Pevný

Ohnisková vzdálenost: 0,2 až 3 metry

Úhel sledování: Na šířku 57,7°, Na výšku 44,9°

Senzor okolního osvětlení: Ano

Clona: F2,8

Software

Instalace: v obchodě Apple App Store nebo

Google Play

Automatická aktualizace aplikací: Automatická

aktualizace firmwaru kamery

Kompatibilita se systémem Android: verze 4.4

a novější (telefon/tablet)

Kompatibilita se zařízením iPad: Verze iOS9

a novější, iPad 2 a novější

Kompatibilita se zařízením iPhone: Verze

iOS9 a novější, iPhone 4S a novější

Kompatibilita se zařízením iPod: Verze iOS9

a novější, iPodTouch 5. generace a novější
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